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ويژگي هاي حكومت رضاشاه

 -1وابستگي

 -2خودكامگي و
حكومت فردي

 -3ترويج ملي
گرايي افراطي

 -4نظامي گري

 -5تضعيف و
تخريب ارزش
هاي ديني

 -0وابستگي
 آغاز حكومت پهلوي نقطه ي عطفي در تاريخ فرآيند وابستگي ايران محسوب مي شود .
 پيدايش سلسله هاي پادشاهي در ايران به دو صورت زير بوده است :
الف ) پيش از روي كار آمدن رضاشاه
ب) با روي كار آمدن رضاشاه

عموما در چارچوب روابط قومي و يا اشرافيت داخلي شكل مي گرفت .
ظهور سلسله هاي پهلوي از همان ابتدا در امتداد استقرار نظام سلطه جهاني و

استعمار انگلستان شكل گرفت .

 -2خودكامگي و حكومت فردي
 حكومت رضاشاه ،حكومتي فردي و استبدادي بود .با وجود اصل تفكيك قوا در قانون اساسي ،رضاشاه در همه اركان مملكت
دخالت مي كرد .
 دخالت هاي رضاشاه در قوه مقننه و مجلس:
نمايندگان مجلس شوراي ملي براساس فهرستي كه توسط فرماندار ،فرمانده لشكر و رئيس شهرباني حوزه انتخابيه تهيه و شخص
رضاشاه آن را تاييد و به وزارت كشور ابالغ مي كرد ،انتخاب مي شدند .
 دخالت هاي رضاشاه در قوه قضائيه و مجريه:
قواي قضائيه و مجريه نيز فاقد استقالل بودند .دستگاه هاي دولتي و وزارت خانه ها قدرت تصميم گيري نداشتند و برخي به
سبب روحيه نظامي و استبداد راي رضاشاه حتي قادر به اظهار نظر نبودند .

 -9ترويج ملي گرايي افراطي

 در دوران رضاشاه ملي گرايي افراطي با هدف به حاشيه راندن اسالم شدت گرفت .
 كارگزاران فرهنگي حكومت رضاشاه به تقليد از غرب «جدايي دين از سياست » را از لوازم مليت گرايي قلمداد مي كردند .
 شاخصه هاي ملي گرايي دوران رضاشاه :
 -5جدايي دين از سياست با هدف به حاشيه راندن اسالم .
 -2قوميت ستيزي و ناديده گرفتن هويت اقوام ايراني .
 -8تالش جهت تغيير الفباي فارسي به التين ( .به اصرار تقي زاده )
 در پايان حكومت رضاشاه ،مليت گرايي با جنبش نژاد پرستانه نازي هاي آلمان به رهبري آدلف هيتلر همبستگي پيدا كرد .

 رضاشاه به نشريه ها دستور داد تا به مقايسه شخصيت او با هيتلر بپردازند و از وي تجليل كنند .

 -0نظامي گري
 رضاشاه به سبب خصلت هاي فردي و روحيه نظامي اش ،ارتش را ركن و اساس حكومت خود قرار داد .
 رضاشاه فرماندهان ارتش را نسبت به ساير مقام هاي دولتي برتر به شمار مي آورد؛ و براي ايجاد ارتشي نوين ،كوشش هاي
زيادي انجام داد .


ارتشي كه رضا خان بنيان نهاد به داليل زير ايجاد شده بود :
-1ترساندن و سركوب مخالفان داخلي
 -2چپاول و غارت ايالت و عشاير
-1ترساندن و سركوب مخالفان داخلي

 -3استحكام پايه هاي حكومت خود
-1ترساندن و سركوب مخالفان داخلي

 ارتشي كه رضاشاه تشكيل داده بود به هيچ عنوان ارتشي مقتدر نبود تا در برابرنيروهاي بيگانه كارايي داشته باشد .

 -5تضعيف و تخريب ارزش هاي ديني

 سياست ديني رضاشاه پيش از رسيدن به سلطنت؛ سياست تظاهر به دينداري
 با ظاهر سازي در مراسم مذهبي شركت مي كرد تا احساسات عمومي را به نفع خود جلب كند .
 در عزاداري امام حسين(ع) ،گِل بر پيشاني مي ماليد و كاه بر سر مي ريخت و به شعاير مذهبي تظاهر مي كرد .
 در خرداد  5831به وزارت معارف دستور داد بر مطالب مذهبي در مطبوعات نظارت و از درج مطالب خالف شرع جلوگيري شود.
 دستور تعطيلي مشروب فروشي ها و قمارخانه ها را صادر كرد .
 عازم عراق شد و ضمن مالقات با علما و مراجع نجف خود را حامي اسالم معرفي كرد  ،و قول داد دومين اصل متمم قانون
اساسي؛ مبني بر نظارت علما بر مصوبات مجلس را اجرا كند .
 سياست ديني رضاشاه پس از رسيدن به سلطنت ؛ سياست حذف دين از اجتماع
 اولين نشانه حمله علني و آشكار رضاشاه به شعاير و ارزش هاي مذهبي؛ در نوروز  5831در واقعه اعتراض آيت اهلل بافقي به
زنان عضو خانواده سلطنتي كه بدون رعايت موازين شرعي وارد حرم مطهر حضرت معصومه (س) شدند آشكار شد  .به دنبال اين

اعتراض ،رضاشاه به قم رفت و با گستاخي تمام ،با چكمه وارد حرم شد و آيت اهلل بافقي را زير لگد انداخت و پس از آن دستور
تبعيد وي را صادر كرد .

 محدود كردن روحانيون و كنترل حوزه هاي علوم ديني .
 جايگزين ساختن قوانين غربي به جاي قانون هاي اسالم .
 محدود كردن روحانيون و مراسم مذهبي .
 ممنوع كردن برگزاري مراسم سوگواري امام حسين (ع) .
 برپايي كارناوال هاي شادي و رژه دسته هاي موزيك نظاميان در روز عاشورا .
 تخريب مدارس و حوزه هاي علميه .
 تغيير كاله و لباس ،برداشتن حجاب و رواج منكرات و كارهاي خالف شرع .
منشاء اقدامات ضد ديني رضاشاه
 اقدامات ضد ديني رضاشاه تحت عنوان تجدد خواهي يا اصالح مذهبي محصول انديشه خود او نبود ؛ اسناد
تاريخي آشكار مي كند كه استعمار نوين ،براي ازميان برداشتن مظاهر دين و روحانيت كه مانع سلطه آنها در
ايران بود ،به اين روش ها متوسل مي شدند .
 مخالفان حركت هاي ضد مذهبي رضاشاه
آيت اهلل حاج آقا
نوراهلل اصفهاني در
اصفهان

آيت اهلل حاج
حسين طباطبايي
قمي در مشهد

مخالفان حركت
هاي ضد مذهبي
رضاشاه

آقا ميرزا صادق
در تبريز

آيت اهلل سيد
ابوالحسن انگجي در
تبريز

تغيير كاله و لباس
 نوع لباس و پوشش هر ملت نمايشگر هويت آن مردم است و به تناسب اعتقادات ديني ،فرهنگ ،آداب و رسوم ملي و شرايط
اجتماعي و اقليمي با پوشش ديگر جوامع ،متفاوت است .
 تغيير كاله و لباس ،بخشي از برنامه شبيه سازي جامعه ايران با اروپايي ها بود .
 رضاشاه ابتدا با بكارگيري زور كاله لبه دار موسوم به كاله پهلوي را در ميان مردم متداول كرد .
 رضاشاه پس از بازگشت از تركيه ،به تقليد از آتاتورك دستور داد كه كاله پهلوي ممنوع شود و از اين پس مردان بايد كاله شاپو
(كاله لَگَني) بر سر بگذارند .
 در دي ماه  ،5833قانون اجباري متحدالشكل كردن لباس در ايران به تصويب مجلس هفتم رسيد  .براساس اين قانون ،همه
مردم ايران اعم از شهري و روستايي و عشاير موظف به رعايت آن بودند؛ و مجازات متخلفان ،جزاي نقدي يا زندان بود .

كاله شاپو

كشف حجاب
 تغيير لباس مقدمه اي براي كاهش مقاومت و حساسيت جامعه نسبت به حجاب و در نهايت برداشتن آن بود .
 ايرانيان مردمي نجيب بودند و در مقايسه با ديگر تمدن ها ،از اخالق و معنويت متعالي تري برخوردار بوده اند.
 نقش برجسته هاي تخت جمشيد ،بيستون و  ...نشان مي دهند كه برخالف فرهنگ برهنگي رايج در يونان و روم باستان،
زنان ايراني در روزگار قديم داراي حجاب و عفاف بوده اند و پس از اسالم اين سنت تقويت شد .
 پوشيدگي لباس زنان ايراني جزو فرهنگ ملي و ديني آنان بوده ،لذا مبارزه با آن امري عقالني نبود .
 مبارزه با حجاب -كشف حجاب -از روز  53دي ماه  5851آغاز و با بكارگيري زور و خشونت دنبال شد .
 فرمان اجباري كشف حجاب ،با مقاومت مردم و عالمان ديني شهرهاي مختلف ايران روبه رو شد .
 در مشهد مردم به نشانه اعتراض در مسجد گوهرشاد اجتماع كردند  .به دستور رضاشاه  ،ماموران در مسجد را شكستند
 ،وارد صحن شدند و مردم را به گلوله بستند .

پرسش هاي نمونه
نحكگگ

 -1رضاشاه پيش از رسيدن به سلطنت براي تظاهر به دينداري چه اعمالي انجام داد؟
با ظاهر سازي در مراسم مذهبي شركت مي كرد تا احساسات عمومي را به نفع خود جلب كند  .در عزاداري امام حسين(ع) ،گِل بر
پيشاني مي ماليد و كاه بر سر مي ريخت و به شعاير مذهبي تظاهر مي كرد  .در خرداد  4031به وزارت معارف دستور داد بر مطالب
مذهبي در مطبوعات نظارت و از درج مطالب خالف شرع جلوگيري شود .دستور تعطيلي مشروب فروشي ها و قمارخانه ها را صادر
كرد  .عازم عراق شد و ضمن مالقات با علما و مراجع نجف خود را حامي اسالم معرفي كرد  ،و قول داد دومين اصل متمم قانون اساسي؛
مبني بر نظارت علما بر مصوبات مجلس را اجرا كند .
 -2رضاشاه در دوران سلطنت خود براي محدود كردن دين و شخصيت هاي ديني چه اقداماتي انجام داد؟
رضاشاه با سياست حذف دين از اجتماع ،سعي در محدود كردن روحانيون و كنترل حوزه هاي علوم ديني كرد  .او با شعار اصالح دين
كوشيد تا ريشه اسالم را بركند .جايگزين ساختن قوانين غربي به جاي قانون هاي اسالم  .محدود كردن روحانيون و مراسم مذهبي .ممنوع
كردن برگزاري مراسم سوگواري امام حسين (ع)  .برپايي كارناوال هاي شادي و رژه دسته هاي موزيك نظاميان در روز عاشورا .
تخريب مدارس و حوزه هاي علميه  .تغيير كاله و لباس ،برداشتن حجاب و رواج منكرات و كارهاي خالف شرع .
 -3اقدام هاي ضد ديني رضاشاه ريشه در چه جريان فكري و فرهنگي داشت ؟
اقدامات ضد ديني رضاشاه تحت عنوان تجدد خواهي يا اصالح مذهبي محصول انديشه خود او نبود ؛ اسناد تاريخي آشكار مي كند كه
استعمار نوين ،براي ازميان برداشتن مظاهر دين و روحانيت كه مانع سلطه آنها در ايران بود ،به اين روش ها متوسل مي شدند .
 -4در دوره سلطنت رضاشاه چه تغييراتي در لباس و كاله مردم ايجاد شد؟
رضاشاه ابتدا با بكارگيري زور كاله لبه دار موسوم به كاله پهلوي را در ميان مردم متداول كرد  .رضاشاه پس از بازگشت از تركيه ،به تقليد
از آتاتورك دستور داد كه كاله پهلوي ممنوع شود و از اين پس مردان بايد كاله شاپو (كاله لَگَني) بر سر بگذارند  .در دي ماه  ،4031قانون
اجباري متحدالشكل كردن لباس در ايران به تصويب مجلس هفتم رسيد  .براساس اين قانون ،همه مردم ايران اعم از شهري و روستايي و عشاير
موظف به رعايت آن بودند؛ و مجازات متخلفان ،جزاي نقدي يا زندان بود .

سواالت تكميلي متن درس نهم
 -1چرا آغاز حكومت پهلوي نقطه عطفي در تاريخ فرآيند وابستگي ايران محسوب مي شود؟
زيرا تا پيش از روي كار آمدن رضاشاه ،سلسله هاي پادشاهي و حاكمان ايراني عموما در چارچوب روابط قومي يا اشرافيت داخلي شكل
مي گرفت .
 -2نمايندگان مجلس شوراي ملي در دوره رضاشاه چگونه انتخاب مي شدند؟
نمايندگان مجلس شوراي ملي براساس فهرستي كه توسط فرماندار ،فرمانده لشكر و رئيس شهرباني حوزه انتخابيه تهيه و شخص
رضاشاه آن را تاييد و به وزارت كشور ابالغ مي كرد ،انتخاب مي شدند .
 -3شاخصه هاي مليت گرايي افراطي دوران رضاشاه را بنويسيد ؟
شعار جدايي دين از سياست ؛ قوميت ستيزي و ناديده گرفتن هويت اقوام ايراني؛ تالش براي تغيير الفباي فارسي به التين
 -4دردوران رضاشاه ملي گرايي افراطي با چه هدفي شدت گرفت؟
با هدف به حاشيه راندن اسالم
 -5رضاشاه به نشريه ها دستور داد تا به مقايسه شخصيت او با چه كسي بپردازند؟
هيتلر
 -6رضاشاه چه چيزي را ركن و اساس حكومت خود قرار داد؟
ارتش
 -7ارتشي كه رضاشاه بنيادنهاد براي چه اهدافي شكل گرفت ؟
سركوب مخالفان داخلي؛ غارت ايالت و عشاير ؛ استحكام پايه هاي حكومت خودش
 -8رضاشاه با كدام شعار كوشيد ريشه اسالم را بركند ؟
اصالح دين
 -9اقدام هاي ضد ديني رضاشاه تحت چه عنواني انجام گرفت ؟
تحت عنوان تجددخواهي يا اصالح مذهبي
 -11در برابر اقدامات ضد ديني رضاشاه چه شخصيت هايي به مخالفت برخاستند؟
آيت اهلل حاج آقا نوراهلل اصفهاني در اصفهان ؛ آيت اهلل حاج حسين طباطبايي قمي در مشهد ؛ آيت اهلل سيد ابوالحسن انگجي و آقا ميرزا
صادق در تبريز
 -11تغيير لباس توسط رضا شاه مقدمه اجراي چه حركتي بود؟
مقدمه اي براي كاهش مقاومت و حساسيت جامعه نسبت به حجاب و در نهايت برداشتن آن بود .

 -12مهم ترين مقاومت مردم و علماي ديني در برابر قانون كشف حجاب را بنويسيد.
قيام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد.

